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1. Inleiding 
 
Fijn dat u de tijd neemt om het beleidsplan van Stichting Jong & Zwanger te lezen! In dit 
beleidsplan kunt u lezen wie Jong & Zwanger is, wat we hopen te bereiken en hoe we dit 
denken te kunnen realiseren. 
 
Stichting Jong & Zwanger voelt zich betrokken bij jonge vrouwen die onbedoeld zwanger zijn 
geworden. De kwetsbare positie waarin deze jonge vrouwen zich kunnen bevinden en die 
door hen ervaren kan worden als een crisissituatie, vraagt om ondersteuning. Er kunnen 
hulpvragen zijn rond diverse leefgebieden, waarbij het soms gaat om hele basale zaken.  Het 
streven is om hen ondersteuning en zorg te bieden bij de problemen die ze tegenkomen door 
hun ongeplande zwangerschap. Deze ondersteuning kan nodig zijn om zwaardere 
problematiek en uitval te voorkomen.  
 
Door de aard van de werkzaamheden hebben wij gemeend een stichting op te moeten richten. 
Zo hopen we een breed draagvlak te kunnen creëren om de werkzaamheden op een goede 
manier te verrichten. 
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2. Algemeen 
 
 
2.1 Achtergrond 
In 2016 zijn bij de bestuursleden van Jong & Zwanger voor het eerst gesprekken op gang 
gekomen om ondersteuning en zorg te bieden aan de doelgroep. Vanuit de christelijke 
levensovertuiging zijn de missie en visie ontstaan en verder doorontwikkeld. De 
ondersteuning zal bestaan uit opvang, begeleiding en voorlichting, waardoor er gestreefd 
wordt naar meer zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van de betreffende 
doelgroep. Deze hulp is ongeacht geloof of achtergrond. 
 
 
2.2 Onderbouwing 
Uit het onderzoek ‘In één klap volwassen – Over tienerzwangerschap’ van Rutgers, 
kenniscentrum seksualiteit1, blijkt dat voor veel zwangere tienermeiden abortus geen optie is, 
omdat ze dit zien als moord. Deze opvatting is veel breder gangbaar dan alleen onder 
religieuze groepen. Tienermeiden die wel voor abortus kiezen, durven er daarna dan ook 
nauwelijks over te praten. Eén van de aanbevelingen van ditzelfde onderzoek is om meer 
ondersteuning te bieden aan tienermoeders. Er is weinig ondersteuning op het gebied van 
financiën, huisvesting en onderwijs. Professionals pleiten voor betere voorzieningen voor 
meiden die ervoor hebben gekozen om de zwangerschap uit te dragen.  
 
Uit het onderzoek ‘Gezinsopvang voor jonge moeders met hun kind’ van JSO, 
expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding2, blijkt dat jonge moeders zo snel 
mogelijk zo zelfstandig mogelijk willen wonen met hun kind. Zij realiseren zich echter meestal 
goed dat deze zelfstandigheid nog niet direct plaats kan vinden. 
Een van de aanbevelingen van dit bovengenoemde onderzoek van JSO is uitbreiding van de 
capaciteit van gezinsopvang. Gezinsopvang kan een passende opvangvorm zijn voor jonge 
moeders en hun kind. De huidige capaciteit van gezinsopvang voor jonge moeders met hun 
kind is zeer beperkt en zou uitgebreid en gestructureerd moeten worden. 
 
Stichting Jong & Zwanger werkt met een dergelijk concept, waarbij de doelgroep kan 
toewerken naar zelfredzaamheid als ouder en participatie in de samenleving. De kwetsbare 
positie waar jonge vrouwen door een onbedoelde zwangerschap plotseling in terecht kunnen 
komen, met daarbij de ervaring van crisis, zonder de benodigde ondersteuning, kan leiden 
naar uitval en problematieken rond meerdere leefgebieden. Jong & Zwanger biedt de 
benodigde ondersteuning en zorg, reeds ten tijde van de zwangerschap, zodat de crisissituatie 
kan uitmonden in een kans tot zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Daarbij 
zouden ernstige problemen bij zowel moeder als kind op diverse vlakken en hulpverlening in 
een zwaardere setting voorkomen kunnen worden. Op deze manier biedt de stichting onder 
andere preventieve hulp. Preventie, opvang, begeleiding en voorlichting leidt uiteindelijk tot 
besparing van maatschappelijke kosten en zorgkosten.  
 

                                                      
1 http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/kennisdossiers/zwangerschap-en-abortus/tienerzwangerschappen ; 
22 maart 2017 
22 https://fiom.nl/kenniscollectie/jong-ouderschap/onderzoeken-jong-ouderschap ; 22 maart 2017 

http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/kennisdossiers/zwangerschap-en-abortus/tienerzwangerschappen
https://fiom.nl/kenniscollectie/jong-ouderschap/onderzoeken-jong-ouderschap


5 
 

Jong & Zwanger bevindt zich in Heerde op de Noord-Oost Veluwe, in het gebied dat gelegen 
is tussen Apeldoorn en Zwolle. Uit informatie van hulpverleners die als coördinators specifiek 
onder jonge moeders in en rondom deze twee plaatsen werken, blijkt dat de behoefte van 
jonge aanstaande moeders aan een geschikte woon- of opvangplek groot is. Jong & Zwanger, 
als opvangplek in de buurt van Apeldoorn en Zwolle, zou in deze behoefte kunnen voorzien. 
Beleidsmedewerkers van lokale overheden uit deze regio zijn dan ook positief over het aanbod 
van Jong & Zwanger.  
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3. Identiteit 
 
3.1 Missie & visie 
Jong & Zwanger gelooft dat elk leven kostbaar en waardevol is en de kans verdient om ten 
volle tot bloei te komen. Hierbij wordt met name gericht op ondersteuning aan jonge 
(aanstaande) moeders t/m 23 jaar die te maken hebben met problemen tijdens een 
onbedoelde zwangerschap. Bij het uitdragen van de zwangerschap en het vervullen van 
ouderschap op jonge leeftijd ontstaan vaak moeilijkheden om te kunnen participeren in de 
samenleving. Door de ondersteuning kan hulpverlening in een zwaardere setting voorkomen 
worden.  
 
 
3.2 Doelstelling 
De stichting heeft als doel: het bieden van ondersteuning, door opvang van, begeleiding en 
voorlichting aan jonge (aanstaande) moeders, die door een zwangerschap in de problemen 
zijn geraakt, waardoor zelfredzaamheid als ouder en participatie in de samenleving bereikt 
worden. 
 
 
3.3 Strategie 
Aan de hand van de volgende zaken wordt gestreefd om genoemde visie te realiseren: 
- Bieden van opvang waarbij de hoofdbewoners op hetzelfde terrein zeer nabij de 

woonplekken van de jonge vrouwen wonen. De jonge vrouwen ervaren op die manier 

nabijheid en ondersteuning van de werkers. Tegelijkertijd hebben zij met hun eigen 

woonplek de ruimte om toe te groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 

participatie in de samenleving.  

- Bieden van regionale opvang aan jonge vrouwen uit de regio Noord-Oost Veluwe, in het 

gebied van Apeldoorn t/m Zwolle en alle tussenliggende plaatsen.  De doelgroep kan dan 

in eigen regio blijven wonen, waardoor o.a. kans op zelfredzaamheid, i.v.m. nabijheid 

van het netwerk vergroot wordt, als ook participatie in de samenleving, door behouden 

van werk en/of blijven volgen van een opleiding op dezelfde school.  

Als er ruimte is, kan mogelijk ook plek worden geboden aan jonge vrouwen uit andere 

regio’s in Nederland.  

Bij gebleken succes en/of afhankelijk van middelen en mogelijkheden is uitrol naar 

andere regio’s denkbaar.  

- Bieden van verantwoordelijke begeleiding reeds tijdens de zwangerschap. De 

begeleiding wordt ofwel gegeven of gefaciliteerd door de werkers van Jong & Zwanger. 

- Geven van voorlichting aan de doelgroep 

- Nastreven van lange termijnoplossingen 

- Samenwerken met (hulpverlenings-)organisaties 

- Samenwerken met overheidsinstanties; daarbij is het streven om een 

raamovereenkomst met diverse plaatselijke overheden te sluiten. 
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4. Organisatie 

 
4.1 Dagelijkse verantwoordelijkheden 
De uitvoerende werkzaamheden van de stichting liggen in handen van de hoofdbewoners 
(met achtergrond in het maatschappelijk werk), aangestuurd vanuit het bestuur. Deze 
werkzaamheden hebben betrekking op de ondersteuning (door opvang, begeleiding en 
voorlichting) van de doelgroep, contacten met organisaties en plaatselijke overheden die in 
relatie staan tot de doelgroep, aansturen van de diverse vrijwilligers en overige 
werkzaamheden van administratieve aard. 
 
Het bestuur ontwikkelt de visie en houdt toezicht op de uitvoering hiervan. 
 
 
4.2 Bestuur 
Het bestuur bestaat uit minimaal drie bestuursleden. Dit zijn een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester. 
Na voordracht van ontwikkelingen en initiatieven door de werkers, geeft het bestuur hen de 
opdracht om deze te implementeren.  
 
 
4.3 Vrijwilligers 
Er werken verschillende vrijwilligers mee bij Jong & Zwanger. Zij zullen ondersteunende taken 
verrichten, zoals betrokken zijn bij begeleiding van de doelgroep en administratie.  
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5. Financiën 
 
5.1 Inkomsten 
De inkomsten die de stichting ontvangt zijn afkomstig uit de volgende bronnen: 
- Giften van bedrijven 
- Collectes en bijdragen vanuit kerken 
- Individuele giften 
- Bijdragen vanuit fondsen 
- Bijdragen van overheden 
- Bijdragen naar draagkracht van de doelgroep voor de onkosten  
 
De stichting beoogt niet het maken van winst.  
 
 
5.2 Uitgaven 
De uitgaven van de stichting bestaan uit: 
- Personeelskosten 
- Onkostenvergoedingen 
- Operationele kosten 
- Onderhoud woonverblijf van doelgroep 
 
 
5.3 Beloningsbeleid 
Het bestuur en de vrijwilligers zijn onbezoldigd betrokken bij de stichting. Indien nodig zullen 
zij een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor overige gemaakte onkosten ontvangen. 
 
In de beginfase zal één werker deeltijds in loondienst zijn. Deze wordt beloond volgens de 
interne richtlijnen van de stichting. 
 
 
5.4 ANBI 
Het bestuur gaat een ANBI-certificaat aanvragen, zodat onder fiscale voorwaarden de giften 
van de gevers belasting aftrekbaar zijn. 
 
Er wordt een jaarlijkse een begroting opgesteld en een financiële verantwoording 
gepubliceerd.   
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6. Communicatie 
 
6.1 Nieuwsbrief  
Op regelmatige basis zal een nieuwsbrief per email verstuurd worden naar geïnteresseerden 
van het werk van Jong & Zwanger. Ontvangers zijn: 
- Donateurs van de stichting 
- Vrijwilligers 
- Overige geïnteresseerden 
 
 
6.2 Website 
Jong & Zwanger geeft via www.jongenzwanger.org inzicht in haar visie en activiteiten. Via 
deze website is het ook mogelijk om in contact te komen met de organisatie. 
 
 
6.3 Sociale media  
Via de eigen Facebook-pagina komt het werk van de stichting voorbij en worden regelmatig 
tips, wetenswaardigheden en persoonlijke ervaringen rondom het thema van jonge moeders 
behandeld. 
 
 
6.4 Reclame 
Reclame vanuit de stichting dient diverse doelen: 
- Fondswerving om de activiteiten mogelijk te maken 
- Zichtbaar maken van het aanbod dat de stichting heeft voor de jonge moeders 
- Zichtbaar maken van het aanbod dat de stichting heeft als voor instellingen met een 

doorverwijzingsfunctie, zoals huisartsen, verloskundigen, Centra voor Jeugd en Gezin, 
lokale overheden en diverse hulpverleningsinstanties die met de betreffende doelgroep 
werken.  
 

 
 
 

http://www.jongenzwanger.org/

